המכללה למקצועות הניהול והתעשייה

"הדרכה טובה" לממונים על בטיחות המבקשים
להיות "מדריך מוסמך"

.

מטרות הקורס ורקע:

הכשרת ממונים על הבטיחות כמדריכי בטיחות המורשים להדריך אנשי אחזקה ומנהלי עבודה.

נושאי לימוד:










.

הגדרה וארגון נאות של מערך הרצאה.
תפיסת תפקיד הממונה על הבטיחות/מדריך הבטיחות.
איתור נושאי הדרכה על פי פעילות הארגון ושלבים בבנית תכנית הדרכה שנתית
יצירתיות בשיטות הדרכה ,ניהול מערך ההדרכה בארגון.
תקנות מסירת מידע – מדידת אפקטביות ההדרכה.
טכניקות הדרכה טובה.
טיפול בהתנגדויות.
בניית מצגת המשלבת תמונות ,סרטונים ומידע נוסף.
עמידה מול קהל.
-הצגת נושא

.

למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:

 .1הועסק כממונה בטיחות במשך שנתיים לפחות (בהצגת אישור מהמעסיק עם לוגו החברה).
 .2גיל  18ומעלה.

.

מתכונת הקורס:

 48ש"ל :מתכונת ערב –  9מפגשים
.

.

מחיר הקורס:

עלות + ₪2500 :מע"מ

עלות כרטיס קשיח בתוספת תשלום של  ₪ 20כולל מע"מ.

תעודה:

.

תעודת "הדרכה טובה" לצורך אישור ל"מדריך בטיחות מוסמך" מטעם מכללת שבירו.
* קורס זה מקנה  5ימי כשירות לממונה בטיחות.
* ע"מ להיות מדריך מוסמך על פי סעיף (3ג) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע לעובדים) על הממונים למלא את
הדרישות הבאות:
 .1תעודת "הדרכה טובה" לצורך הכרה כמדריך בטיחות מוסמך
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 .2שנתיים מינוי כממונה על הבטיחות
 .3אישור כשירות בתוקף
 .4ניסיון מקצועי מוכח בתחום בו הוא מבקש ללמד

בקשה להרשמה לקורס" :הדרכה טובה" לממונים על בטיחות המבקשים
להיות "מדריך מוסמך"
תאריך פתיחה18.8.11 :
בין השעות 10:00-21:00

אבקש לרשום את:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

ת"ז

נייד

1
2
3
4

עלות + ₪ 2000 :מע"מ
מקנה  0ימי כשירות
תנאי קבלה :אישור כשירות ואישור מעסיק (מצ"ב טופס לדוגמא)
מיקום ההדרכה :מכללת שבירו -יד ושם  6באר שבע

איש קשר לקורס זה :רונית רחמים –  08-1100118שלוחה 1
*פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
*נוכחות מלאה .
הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד! למיילoffice@shviro-college.co.il :
*השלמה נושא או יום שלם  + ₪ 300מע"מ
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דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף ,יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה של ביטול
•
מצד המשתתף מכל סיבה שהיא
קראתי והבנתי _________________:
הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה.
התחייבות לתשלום -לקוחות פרטיים:
תאריך________:
לכבוד
מכללת שבירו בע"מ
אני הח"מ,
שם פרטי______________________ :
שם משפחה_____________________:
ת.ז___________________________:
נייד_________________________:
טלפון /נייד נוסף________________:
דואר אלקטרוני_______________________________:
כתובת מגורים למשלוח דואר________________________________:
מאשר את הרשמתי לקורס____________________:
תאריך פתיחת הקורס________________:
מחיר הקורס______________:
.1דמי טיפול ורישום( ₪300 :סכום זה גלום במחיר הקורס).
במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו /או
דרישות ו /או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.
 .2יתרת תשלום עבור הקורס :ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר שהתקיים
המפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו.
התחייבות לתשלום:
הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
על ביטול ההשתתפות עד  72שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 20% -מהעלות בפועל!
על ביטול ההשתתפות עד  36שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 50% -מהעלות בפועל!
במקרה של אי הודעת ביטול  /אי הגעה /איחור תחויב במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד!
חתימה______________________ :
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ללקוחות עסקיים
תנאי תשלום :עד  ₪ 1000מזומן.
מעל  ₪ 1000שוטף  :30 +יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח  08-1100118שלוחה .0
או למייל office@shviro-college.co.il :או לפקס08-7012100 :
התחייבות לתשלום:
הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
על ביטול ההשתתפות עד  72שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 20% -מהעלות בפועל!
על ביטול ההשתתפות עד  36שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 50% -מהעלות בפועל!
במקרה של אי הודעת ביטול  /אי הגעה /איחור תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד!
שם החברה:

שם המאשר ותפקיד:

ח.פ:

חתימה וחותמת:

טל':

נייד:

כתובת לדואר:

מייל:
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